
 ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

София 1000, бул.”Княз Дондуков“ № 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 

             

                                                  ПРОЕКТ!                                                                                                                                        

Р Е Ш Е Н И Е                               

 

№ Ц – 

от  …………....06.2011 г. 

На оснoвание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1, т. 1а, т. 4, т. 4а, т. 6а, т. 7 и т. 10 и чл. 36а, 

ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 4, ал. 1, т. 1, т. 2, б.  и чл. 19, ал. 3 от Наредбата за 

регулиране на цените на електрическата енергия, Методика за компенсиране на 

разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от 

наложени им задължения към обществото за изкупуване на електрическа енергия по 

преференциални цени от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, приета с протоколно 

решение на ДКЕВР № 94 от 25.06.2010г. и изменена с протоколно решение на ДКЕВР 

№ 46 от 30.03.2011 г., Указания на ДКЕВР за ценообразуване при производство на 

електрическа енергия от атомната електроцентрала и от термични кондензационни 

електроцентрали, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 79/26.03.2007 г., 

Указания за образуване на цената за достъп до електропреносната мрежа, приети с 

протоколно решение на ДКЕВР № 125/26.06.2007 г., Указания за ценообразуване при 

пренос и обществена доставка на електрическа енергия и продажба на електрическа 

енергия за технологични разходи, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 

125/26.06.2007 г., Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на 

електрическа енергия през електроразпределителните мрежи при регулиране чрез 

метода „горна граница на приходи” за втория регулаторен период  и Указания на 

ДКЕВР за образуване на цените на електрическата енергия, по които крайните 

снабдители продават електрическа енергия при регулиране чрез метода „горна граница 

на приходи” за втория регулаторен период, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 

94/25.06.2010 г. и Решение на ДКЕВР  по т.1 от Протокол №77/25.05.2011г. , 

Комисията 
 

Р Е Ш И: 

 

І. Утвърждава, считано от 01.07.2011 г.: 

 

1. Цена без ДДС, по която АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД продава електрическа 

енергия на обществения доставчик в размер, както следва:  

- цена за енергия –15,75 лв./МВтч; 

- цена за разполагаемост –28,06лв./МВтч,  

при следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 435 032 хил.лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период –    9 500 

000 МВтч; 



Прогнозна разполагаемост за регулаторния период – 10 171 306 МВтч. 

 

2. Цена без ДДС, по която „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД продава електрическа 

енергия на обществения доставчик в размер, както следва:  

- цена за енергия – 63,10 лв./МВтч; 

- цена за разполагаемост – 16,32 лв./МВтч,  

при следните ценообразуващи елементи: 

            Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане -  12% 

Необходими годишни приходи – 52 315  хил.лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период– 643 364 

МВтч; 

Прогнозна разполагаемост за регулаторния период –  718 040 МВтч. 

 

3. Цена без ДДС, по която „ТЕЦ Марица 3“ АД продава електрическа енергия 

на обществения доставчик в размер, както следва:  

- цена за енергия – 69,54  лв./МВтч; 

- цена за разполагаемост – 11,06 лв./МВтч,  

при следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 4 674 хил.лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 57 048 

МВтч; 

Прогнозна разполагаемост за регулаторния период – 63 955 МВтч. 

 

4. Цена за енергия без ДДС, по която „ТЕЦ Варна“ ЕАД продава 

електрическа енергия на обществения доставчик в размер на 83,59 лв./МВтч, при 

следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 60 885 хил.лв. 

            Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 728 373  

МВтч. 

5. Цена за енергия без ДДС, по която „Пиринска Бистрица Енергия“АД 

продава електрическа енергия на обществения доставчик в размер на 93,26 лв./МВтч, 

при следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 5 260 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 4 389 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 5,56% 

            Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 56 400  

МВтч. 

6. Цена за енергия без ДДС, по която „Сентрал Хидроелектрик дьо 

Булгари“ЕООД продава електрическа енергия на обществения доставчик в размер на 

93,02 лв./МВтч, при следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 4 999 хил.лв. 

Регулаторна база на активите – 9 385 хил.лв. 

Норма на възвръщаемост – 11,11% 

            Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 53 736  

МВтч. 
  



ІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2011 г., на “Национална електрическа компания” 

ЕАД:  

1. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на обществен 

доставчик, продава електрическа енергия на крайните снабдители и 

електроразпределителните дружества, в размер на 72,78 лв./МВтч, в.т.ч. цена за 

услугата обществена доставка - 1,32 лв./МВтч при следните ценообразуващи 

елементи: 

Необходими годишни приходи – 1 811 142 хил.лв.; 

            Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 24 441 

863 МВтч. 

2. Цена без ДДС, по която дружеството, в качеството му на преносно 

предприятие, пренася електрическа енергия през електропреносната мрежа в размер 

на 9,47 лв./МВтч, при следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 351 701 хил. лв.; 

Регулаторна база на активите – 816 512 хил. лв.; 

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 6,54 %; 

Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 37 138 

447 МВтч. 

Добавка към цената за пренос за зелена енергия – 3,45 лв./МВтч, при следните 

елементи: 

Прогнозни разходи на обществения доставчик и крайните снабдители за 

закупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници – 131 397 

хил.лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия доставени в електропреносната и 

електроразпределителните мрежи за продажба и пренос - 38 086 070 МВтч. 

Добавка към цената за пренос за високоефективно комбинирано производство – 

2,99 лв./МВтч, при следните елементи: 

Прогнозни разходи на обществения доставчик и крайните снабдители за 

закупуване на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство– 

112 359 хил.лв. 

Общо доставена електрическа енергия за продажба и пренос на високо и средно 

напрежение 37 539 811 МВтч. 

 

ІІІ. Утвърждава, считано от 01.07.2011 г., на “Електроенергиен системен оператор” 

ЕАД цена за достъп до електропреносната мрежа без ДДС в размер на  6,99 лв./МВтч, 

при следните ценообразуващи елементи: 

Необходими годишни приходи – 259 444 хил.лв.; 

Регулаторна база на активите – 55 202  хил. лв.; 

Норма на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане – 6,83 %; 

Прогнозни количества електрическа енергия за регулаторния период – 37 138 

447 МВтч. 

 

ІV. Утвърждава, считано от 01.07.2011 г.: 

 1. Цени без ДДС и акциз, по които “ЧЕЗ Разпределение България” АД 

пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички 

потребители: 



- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 

напрежение  – 0,00623лв./кВтч; 

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,03698 лв./кВтч. 

 

2. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00548 лв./кВтч на “ЧЕЗ Разпределение България” АД. 

 

3. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.1. и т. IV.2. както следва: 

Необходими годишни приходи за четвърти ценови период – 319 920 хил.лв. 

Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период – 

9 071 507 МВтч. 

 

4. Необходимите годишни приходи за енергия за четвърти ценови период на 

„ЧЕЗ Електро България” АД са 682 269 хил.лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период – 8 860 

348 МВтч. 

4.1. Цени без ДДС, по които „ЧЕЗ Електро  България” АД, продава 

електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 

нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., са както следва:  

 "ЧЕЗ Електро България"АД 

Показатели 

Цени на електрическата 

енергия от 1 юли 2011 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

средно напрежение 

1. Три скали  

    в т.ч.  - Върхова 0,12474 

               - Дневна 0,05621 

               - Нощна 0,02541 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,10780 

               - Нощна 0,03850 

3. Една скала 0,09702 

ІІ. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,13860 

               - Дневна 0,07700 

               - Нощна 0,04620 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,12320 

               - Нощна 0,04135 

3. Една скала 0,09702 



IІІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди -ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,08178 

               - Нощна 0,03681 

2. Една скала 0,08178 

 

 - добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-

малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00345 

лв/кВтч, 

 - цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00947 лв/кВтч, 

 - цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00699 лв/кВтч. 

            -цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия– 0,00299 лв/кВтч. 

 

5. Цени без ДДС, по които „ЕВН България Електроразпределение” АД 

пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички 

потребители:  

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 

напрежение  – 0,00879 лв./кВтч; 

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,04123лв./кВтч. 

 

6. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00505 лв./кВтч на „ЕВН България Електроразпределение” АД. 

 

7. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.5. и т. IV.6. както следва: 

Необходими годишни приходи за четвърти ценови период – 307 237 хил.лв. 

Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период – 7 910 

068 МВтч. 

 

8. Необходимите годишни приходи за енергия за четвърти ценови период на 

„ЕВН България Електроснабдяване” АД са 591 786 хил.лв.  

Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период –  7 910 

068 МВтч. 

8.1. Цени без ДДС, по които „ЕВН България Електроснабдяване” АД, 

продава електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 

души нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., са както следва:  

 "ЕВН България Електроснабдяване"АД 

Показатели 

Цени на електрическата 

енергия от 1 юли 2011 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

средно напрежение 

1. Три скали  



    в т.ч.  - Върхова 0,12930 

               - Дневна 0,07758 

               - Нощна 0,04311 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,10452 

               - Нощна 0,04311 

3. Една скала 0,09554 

ІІ. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,13469 

               - Дневна 0,08081 

               - Нощна 0,04490 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,10887 

               - Нощна 0,04490 

3. Една скала 0,09952 

IІІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди -ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,07938 

               - Нощна 0,02837 

2. Една скала 0,07938 

 

- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 

50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00345 

лв/кВтч, 

 - цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00947 лв/кВтч, 

 - цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00699 лв/кВтч. 

            -цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия– 0,00299 лв/кВтч. 

 

9. Цени без ДДС и акциз, по които “ЕОН България Мрежи”АД пренася 

електрическа енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители:  

-цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно 

напрежение за – 0,00979 лв./кВтч; 

- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско 

напрежение – 0,03759 лв./кВтч. 

 

10. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00800 лв./кВтч; на “ЕОН България Мрежи”АД. 

 

11. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.9. и т. IV.10. както 

следва: 

Необходими годишни приходи за четвърти ценови период – 214 881 хил.лв. 



Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период – 5 299 

700 МВтч. 

  

12. Необходимите годишни приходи за енергия за четвърти ценови период на 

„ЕОН България продажби” АД са 394 477 хил.лв  

 Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период –  5 141 

200 МВтч. 

12.1. Цени без ДДС, по които „ЕОН България продажби” АД, продава 

електрическа енергия на битови потребители и предприятия с по-малко от 50 души 

нает персонал, и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., са както следва:  

 "ЕОН България продажби"АД 

Показатели 

Цени на електрическата 

енергия от 1 юли 2011 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

средно напрежение 

1. Три скали  

    в т.ч.  - Върхова 0,12881 

               - Дневна 0,07653 

               - Нощна 0,02774 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,09811 

               - Нощна 0,02774 

3. Една скала 0,09169 

ІІ. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,16760 

               - Дневна 0,08582 

               - Нощна 0,03150 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,11422 

               - Нощна 0,03638 

3. Една скала 0,09169 

IІІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди -ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,08581 

               - Нощна 0,03449 

2. Една скала 0,08581 

 

- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-

малко от 50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени 

към електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00345 

лв/кВтч, 



 - цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00947 лв/кВтч, 

 - цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00699 лв/кВтч. 

            -цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия– 0,00299 лв/кВтч. 

 

13. Цена без ДДС, по която “ЕРП Златни пясъци” АД пренася електрическа 

енергия през електроразпределителната мрежа до всички потребители на ниско 

напрежение – 0,03189 лв./кВтч. 

 

14. Цена за достъп до електроразпределителната мрежа без ДДС в размер на 

0,00667 лв./кВтч кВтч на “ЕРП Златни пясъци” АД. 

 

15. Ценообразуващи елементи общо за цените по т. IV.13. и т. IV.14. както 

следва: 

Необходими годишни приходи – 2 501 хил.лв.; 

Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период – 64 868 

МВтч. 

 

16. Необходимите годишни приходи за енергия за четвърти ценови период на 

“ЕСП Златни пясъци” ООД са 5 031 хил.лв.  

Прогнозни количества електрическа енергия за четвърти ценови период – 64 868 

МВтч. 

16.1. Цени без ДДС, по които “ЕСП Златни пясъци”ООД, продава 

електрическа енергия на предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн. лв.: 
"ЕСП Златни пясъци"ООД 

Показатели 

Цени на електрическата 

енергия от 1 юли 2011 

лв./кВтч 

І. Продажба на ел.енергия за предприятия с по-малко от 50 души нает персонал и с 

годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към електроразпределителните мрежи на 

ниско напрежение 

1. Три скали   

    в т.ч.  - Върхова 0,16565 

               - Дневна 0,06980 

               - Нощна 0,00676 

2. Две скали  

    в т.ч.  - Дневна 0,11268 

               - Нощна 0,00676 

3. Една скала 0,10273 

ІІ. Продажба на ел.енергия за битови нужди -ниско напрежение 

1. Две скали   

    в т.ч.  - Дневна 0,09613 

               - Нощна 0,02404 

2. Една скала - 

 



- добавка за зелена енергия за битови потребители и предприятия с по-малко от 

50 души нает персонал и с годишен оборот до 19.5 млн.лв., присъединени към 

електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение – 0,00345 

лв/кВтч, 

 - цена за пренос през електропреносната мрежа – 0,00947 лв/кВтч, 

 - цена за достъп до електропреносната мрежа – 0,00699 лв/кВтч. 

            - цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия– 0,00299 лв/кВтч. 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 

14-дневен срок. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Ангел Семерджиев) 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

(Емилия Савева) 

 


